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Во источниот дел на Република Македонија, на надморска
височина од 670 до 1050 метри, во подножјето на Малешевските
планини се наоѓа Малешевската котлина. Највисок врв е Кадиица
со 1932м н.в. Општина Берово на југ се граничи со Општините Ново
Село, Босилово и Василево, на запад со Радовиш и Виница, на север
со Делчево и Пехчево, а на исток е државната граница со Р. Бугарија
и општините Струмјани и Сандански.
Онаму каде што реката Брегалница
навлегува во Малешевската котлина на
самото најзино грло од двете страни
е распространет градот Берово.
Вкупната
површина на Општина
Берово изнесува 595м2.
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Со оглед на големата надморска височина од 800 м владее умерено континентална клима која на некои места се модифицира и
преминува во планинско-континентална, а се карактеризира со студени зими и свежи лета. Берово е град со највисока концентрација
на кислород на Балканот. Средната годишна температура во општината е 11.1˚C. Берово е град со најмногу сончеви денови во текот на
годината во Република Македонија, со просечен износ од 6.4 сончеви часови дневно. Оваа компаративна предност во последниот
период интензивно се користи за вградување на сончеви колектори во јавните институции и индивидуалните куќи, во прилог на
зголемување на енергетската ефикасност.
Релјефот е претежно ридско-планински. Рамничарски се
терените околу речното корито на реката Брегалница, како и
висорамнините ширум Малешевските планини.
Општина Берово има 13.941 жители од кои 96% се Македонци,
3% се Роми и 1% останати. Според половата структура, 50,4% се
мажи, а 49,6% се жени.

Најзастапени сектори во економскиот развој се текстилната и
дрвната индустрија, како и земјоделството и сточарството, во кои е
детектиран голем неискористен потенцијал. Од услужните дејности
голем подем се забележува во туристичкиот сектор, кој со темпото
на развој и инвестиции кое го наметнува, во догледна иднина може
да стане главна економска гранка.
Градот Берово претставува економски, културен и образовен
центар за целата Општина. Во зградата на општината покрај службите
од локалната самоуправа, сместени се и подрачните единици ид
Министерставата на Република Македонија.
Главен двигател на културно- забавниот живот во Берово е Домот
на културата “Димитар Беровски“, во чии рамки егзистира и Културно
уметничко друштво кое е чувар на традицијата и изворните песни
и ора од Малешевијата и пошироко, како градската библиотека и
разни секции.
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Детската градинка “23-ти Август“- Берово ги згрижува децата од
најмала возраст и има своја подрачна единица и во село Русиново.
На територијата на Општина Берово има две основни училишта:
“Дедо Иљо Малешевски“- Берово со 5 подрачни единици и „Никола
Петров Русински“- с.Русиново. Единствена институција за средно
образование во општините Берово и Пехчево е општинското средно
училиште “Ацо Русковски“- Берово. Во склоп на Универзитетот «Гоце
Делчев» од Штип во Берово се изведуваат дисперзирани студии по
информатика. Во градот постои и Дневен центар за згрижување на
деца со посебни потреби, кој функционира од 2006г. Тука децата
со посебни потреби се згрижени преку денот од страна на обучен
персонал, кој работи на подобрување на нивните вештини и едукација.

За задоволување на потребите
на современиот човек и непрекината
комуникација со светот, центарот
на Берово е покриен со безжична
интернет мрежа.

Од историјата на Берово и Малешевијата
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Најголем број на патописци, историчари и други истражувачи
името Малешево го поврзуваат со лично име кое што постоело и врз
основа на кое што градот го добил тоа име. Според народното предание името Малешево е од илирско потекло и доаѓа од зборовите mal
– планина и malesi – планинска месност. Некои од научниците сметаат дека топонимите Малеш, Малешево, т. е. Малесево доаѓаат од старословенските зборови - мал лес, што значи мала шума, мала планина.

Регионот Малеш бил населен уште од праисториски времиња, за
кое што сведочат и остатоците од населби и могилите. Големиот број
регистрирани археолошки локалитети речиси не се истражувани,
така да не може со сигурност да се каже од кое време се.
Во 4 век Малешево е во составот на државата на Филип и
Александар Македонски. Во 6 и 7 век на територијата на Малешево
се населуваат Словени. На територијата на Малешево Константин
Филосов ја составил азбуката кирилица.
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Името Малешево за првпат во пишуваните извори е спомнато
во грамотата на византискиот император Василиј II од 20. 05. 920 г.
во која зборува за бројот и составот на епархиите на Охридската
архиепископија. Кон крајот на 12 век во административната поделба
на византиското царство имало и Малешевска - Морозвиздшка
провинција.

По Балканските и Првата Светска Војна Малешево влегува во
составот на Кралството СХС, а по Втората светска војна, дел од областа
е во Македонија, а дел во Бугарија.
Денес Малешево како географски термин на територијата на
Република Македонија опфаќа две општини – Берово и Пехчево.

Берово е стара населба можеби од римско време. Името Берово
произлегло од тоа што луѓето се береле (се собирале) од старите
населби во месноста Туртела, Селца, Рибница, Раздоло, Клепало,
Добри Лаки, а подоцна и од другите Малешевски села и пошироко.
Од средината на 19 век Берово се развива многу брзо и прераснува
во центар на Малеш. Во 19-20 век Берово е центар на подготовките за
Разловечкото и Кресненското востание, на револуционерните борби
во источниот регион за ослободување на Македонскиот народ,
како и на бројни други активности за независност и суверенитет.
Во тој период се бележи и интензивна активност за описменување
и ширење на културата кај населението, со централна улога на
манастирот Св.Архангел Михаил. Тука е формирано првото црковно
ќелијно училиште, од страна на македонскиот преродбеник Јоаким
Крчовски. На овој предел вековно се негувало се што е духовно,
народно и македонско, почнувајќи од првите словенски ќелијни
училишта, дејноста на зографите, учителите и свештениците и многу
други кои го вградиле својот личен влог за развој на културата.
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Што да посетите во Берово
Малешевијата - питома и мирна исто колку и дарежлива, таа се
уште е недоволно откриен дел од природата која истурила грст
благодети, мелем за очите и рај за душата...
Културно-историското наследство и природните убавини се
нераскинлива целина која мора да ја истражите за да навлезете во
духот на традицијата-предизвик на кој не може да одолеат туристите
и посетителите.

Музејот на Берово
Местото од каде би требало да го почнете запознавањето со
Берово. Сместен е во прекрасна зграда во самиот центар на градот,
која е реконструирана во духот на оригиналната архитектура од крајот
на 19-ти век, за која беровчани се сентиментално врзани бидејќи е
еден од препознатливите елементи на градот. Историската поставка
се состои од документи и предмети кои што говорат за историјата
на малешевскиот народ од времето на Дедо Иљо Малешевски,
Димитар Поп Георѓиев Беровски, Разловечкото востание, развојот
на Малешевијата помеѓу двете Светски војни и развојот на
Малешевијата по Втората Светска војна. За збогатување на изложбата
се поставени и случајните наоди на антички и средновековни монети,
кои што говорат за економскиот развој и трговските односи на
Малешевијата. Етнолошката поставка се состои од реконструкција на
малешевска соба, малешевска носија, малешевски накити, грнчарско
производство, музички инструменти и реконструкција на малешевска
ковачилница.
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Берово е град со најмногу цркви по број на жители.
За секој црква има легенда, дојдете и научете ја.

Општина Берово има богато културно наследство. Најдобро
зачувани споменици на културата во Малешевијата се старите,
реновирани или обновени цркви во населбите. Ги има речиси во
сите населени места, се разбира, со различна историска и културно
- уметничка вредност. Некои од нив се со прекрасни иконостаси,
нaправени од вредните мајстори, украсени со оригинални и
уметнички вредни икони.
Манастир „Св. Архангел Михаил“, Берово
Манастирот „Св. Архангел Михаил“
е првата манастирска црква во Берово
која е изградена во периодот од 1815
до 1818 година. Се наоѓа на излезот од
Берово, на патот што води кон браната
и езерото. Црквата со голем трем,
изградена во архитектурен опус од XIX
век, доминира во манастирскиот двор.
Во нејзината внатрешност ликовите
на светителите се насликани во
карактеристичен стил што отстапува
од византиските канони. За изградбата
на црквата и манастирот постојат
повеќе легенди, но едно е сигурно дека
градењето се одвивало под многу тешки
услови. Една од легендите зборува дека
парохискиот свештеник поп Пецо бил
задолжен да добие дозвола за градба
од Уќуматот што се наоѓал во Радовиш.
Валијата ја одбрил изградбата но под
три услови, имено црквата да биде
изградена под нивото на патот за да не
може да се гледа, да биде изградена за
четириесет дена и поп Пецо најмалата
своја керќа Султана да ја даде во харемот.
Со голем труд и пожртвуваност црквата
била изградена, а бидејќи Султана не
www.visitberovo.com.mk
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сакала да замине во харемот избегала во Ќустендил, а поради тоа
поп Пецо бил затворен. Темелите на првиот женски манастир во
Берово се подигнати дваесет години по изградбата на црквата. Први
калуѓерки во манастирот биле снаата и керќата на поп Ристо зет на
поп Пецо кои се замонашени со благослов на игуменот на Рилскиот
манастир. Денес сестринството во овој манастир изработува икони
во византиски стил, за иконостаси, или по нарачка. Манастирот е
пристапен и отворен за духовните потреби на секој добронамерен
посетител.

Црква „Пресвета Богородица“, Берово
Се наоѓа на периферијата на Берово. Црквата е изградена
1972-1975 година, во стилот на византиско-македонските цркви од
срeдниот век. На тоа место постоела црква уште од далечно минато,
за време на покрстувањето на македонските словени, кои живееле
во Брегалничко-абланичката клисура, а под неа имало темели на
уште постара црква. Празникот Успение на Пресвета Богородица,
во народот познат како Голема Богородица, во православниот
христијански свет се прославува на 28-ми август. Секоја година на
овој ден, Берово е домаќин на славата која што се организира во
манастирот Пресвета Богородица - Источен Петок.

Петлец-меморијален споменик на Даме Груев
Доколку не би постоеле големите луѓе и големите датуми во историјата
на Македонија, би се изгубила можноста за наше препознавање меѓу
нациите, бидејќи без нивните подвизи, дела и херојства би била празна
историјата и културата на нашиот народ.
Русиново ја има таа несреќа, но истовремено и среќа, својата судбина
трајно да ја поврзе со големиот македонски револуционер Даме Груев.
Велиме несреќа, зашто во Русиново тој го заврши револуционерниот пат,
а среќа, бидејќи со неговото име стана попознато и ја има таа привилегија
непосредно да му оддаваат почит на местото каде што во еден студен
декемвриски ден на врвот Петлец згасна животот на славниот војвода.
Русиново над сто години го чува споменот на Даме Груев, еден од
столбовите на македонското револуционерно движење и секоја година
му се оддава достојна почит за заслугите за македонската историја.
По повод загинувањето на големиот македонски војвода Даме Груев
општина Берово секоја година на 19 декември-денот кога загинал,
организира традиционален марш од с. Русиново до планината Петлец,
на местото каде изгаснал животот на илинденецот Даме Груев.
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Пред тргнувањето за планината Петлец, на селските гробишта во
с. Русиново пред спомен-обележјето на војводите Даме Груев, Сандо
Китанов и Атанас Карчев, присутните со едноминутно молчење
оддаваат почит за нивните дела и пожртвуваност. Пред споменикот на
Даме Груев сред село се положува свежо цвеќе и потоа се заминува
кон планинскиот врв Петлец местото на трагичната смрт на апостолот
на македонското револуционерно движење.
Учесниците во планинскиот марш придружени со звуците на
тапанот и зурлата и со македонската песна пред спомен-плочата,
обележје на неговата смрт, се потсетуваат на неговите храбри
чекори и подвизи, кои се и насока за понатамошните движења на
Македонците во борбата за национално ослободување.

Богатството на природата
Никогаш не е доволно само да се пишува и преку слики да
се пренесува она што едноставно е потребно да се види, да се
доживее, да се почувствува. Земската убавина е онаа која може да
исполни сечие срце, да задирне во сечија душа, да вгради мир и
спокој во секое човечко битие.
Дарежливоста на природата во овој крај ќе ве натера да го
доживеете рајот на земјата, да се пронајдете себеси, да допрете до
сопственото јас, зошто тука сте Вие, небото над вас, земјата на која
стоите и исконската убавина на се околу вас.
Во прегратките на природата, а во рамки на општината
главно постојат три туристички населби, со прекрасни предели
за прошетка, спорт и рекреација, за излет со добро друштво или
собирање шумски плодови и чаеви доколку тоа ве интересира.
Постојат голем број викендици кои доколку посакате можат да
бидат ваш дом макар за ден-два или повеќе.
Доколку имате повеќе среќа може да наидете и на бачила,
т.е традиционални колиби каде што на традиционален начин се
одгледуваат овци и да присувствувате на подготовката на надалеку
познатото Малешевско сирење.
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Локалитети

за простор и рекреација во езерото
постои и можност за спортски
Беровско Езеро се наоѓа на 6 км риболов. Покрај езерото има и
од Берово, по патот за граничниот ресторан, со бунгалови како и детско
премин Клепало. Езерото е со одмаралиште.
површина од 0,57 км². Браната е
Tуристичкиот
локалитет
се
изградена во 1970 г. со височина од
60 м. и една од најголемите лачни наоѓа на брегот на Беровско езеро
брани во Р. Македонија. Бреговите и надморска височина од 1000 м.
на езерото се со бујна шума борова Долж езерото се протегаат голем
и листопадна. На зарамнините се број вили, кои што можат да се
протегаат терени со разнобојни изнајмуваат, прекрасни терени за
цвеќиња, шумски плодови и разни излет, рекреација и спортови. Со
чаеви. За надополнување на времето урбаниситчкиот план за развој на

овој локалитет предвидени се места
за изградба на викендички, хотелски
комплекси и други рекреативни
содржини, при тоа водејќи сметка да
не се наруши природната рамонтежа.

изработен од локални уметници.
Во моментот таму се наоѓаат околу
130 викенд куќи, а дел од нив се
приватни сместувачки капацитети во
општината.

Абланица е туристичка населба
распространета на двете страни
на р. Брегалница. Се наоѓа на 2 км
од Берово и е местото со најмногу
и
најатрактивни
археолошки
локалитети во општината. Може да
ја посетите новоизградената црква
“Св. Петка“ со фрескопис и иконостас

Туристичката
населба
Суви
Лаки е урбанизирана во 1978 г. а
се наоѓа на 25 км од Берово, по
патот за Струмица. Во моментот
таму се наоѓаат 450 викенд куќи, 2
детски одмаралишта и предвидена
е можност за градба на уште стотина
викенд и комерцијални објеки.
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Традиција
Во малешевскиот регион се уште се негуваат и практикуваат
традиционалните занаети: копаничарство, кујунџиство и папукчиство.
Дрвото е материјал со неограничени можности. Во малешевијата
можете да видите како се изработуваат секаков вид на икони
во византиска техника, комплетна иконографија, фрескопис и
иконостаси од дрво. Иконопис: Ореовата даска се подготвува; на
даската се лепи платно со туткал; се става грунт; се мазни; се избира
продукција од канонските норми; се почнува со цртање на слоеви
и се заштитува. Но тоа не е се. Сепак локалните зографи си имаат
свои мали тајни. Копаничарите од Малешевскиот регион се познати
и по квалитетната изработка на секаков вид резба – плитка, длабока,
поткопана, ажурна и скулптурна, како и по разкошните декоративни
елементи за ентериери.Кујунџиството како занает бил неразделен дел
од секојдневниот живот на малешевци. Кујунџиите за да им олеснат
на домакините оделе од село во село и ги кајалџисували бакарните
садови. Папукчијствоето (чевларството) е занает со длабоки корени
во Малешевијата. Се уште има наследници на првите папукчии
во Берово, кои што доследно на нивните предци изработуваат и
поправаат чевли за населението.Следењето на старите технологии
и користењето на современите инструменти за создавање на
огромна разновидност од разкошни производи са карактеристики
на поголемиот број занаети во малешевијата.
Ракотворби , храна, шумски плодови
Жените од Малешевијата како чувари на традицијата се уште
со голем ентузијазам ја обработуваат волната од овци и кози и
изработуваат облека и јамболии, килими, пешкири, черги и др.
Филцот е современа техника, но во Mалешевијата e позната од
многу одамна како правење на “калчини“ (потколеници и елеци за
комитите).
Потребата од заеднички настап ги испровоцира обработувачите
на волна да се организираат и здружат во граѓански здруженија кои

Традицијата е сила која поврзува!
Традицијата е немир кој останува!
Традицијата е историја на душата!
Традицијата е она што не прави луѓе, и она
што не прави единствени
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работат успешно и освен уживањето во своето хоби пронаоѓаат и
економски интерес. Во општината постојат две активни организации
на ова поле “Серафим“- Берово и “Ракотворби“ с.Русиново.
Во Малешевскиот регион се уште се негуваат и практикуваат
традиционалните занаети: копаничарство, кујунџиство и ковачкиот
занает. За заживување на ковачкиот занает и вметнување и промовирање
на изработките во современото живеење во Берово функционира и
невладина организација која успева да ги вклопи традиционалното
и потребата на современиот човек со вештите раце на ковачите кои
освен вообичаените алати за работење (копачи, секири, лопати, рала..)
изработуваат предмети кои наоѓаат примена во секојдневниот живот.
Дрвото е материјал со неограничени можности. Во Малешевијата
можете да видите како се изработуваат секаков вид на икони во
византиска техника, комплетна иконографија, фрескопис и иконостаси
од дрво. Уметничките слики се уште еден предизвик да ги посетите
локалните уметници.
Копаничарите од Малешевскиот регион се познати и по
квалитетната изработка на секаков вид резба – плитка, длабока,
поткопана, ажурна и скулптурна, како и по раскошните декоративни
елементи за ентериери.
И во оваа сфера функционираат неколку активни граѓански
здруженија.
Кујунџиството и златарството како занаети биле неразделен дел од
секојдневниот живот на Малешевци.
Следењето на старите технологии и користењето на современите
инструменти за создавање на огромна разновидност од раскошни
производи се карактеристики на поголемиот број занаети во
Малешевијата.
Современото темпо на живеењето и трагањето по здрав живот
не враќа кон природата и неговите благодети, како и кон еколошки
произведена и чиста храна.
www.visitberovo.com.mk
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Земското живеење подразбира благодет во однесувањето кон
нештата, посветеност во организирањето на нештата, задоволство во
вкусувањето на нештата. Ова поднебје изобилува со традиционални
вредности во кујната надградувани со векови - храна и напивки
приготвени со голема мајсторија но и со многу љубов, во чиј вкус чиниш
нектарот на природата се воплотил и овозможува уникатно искуство на
единствената убавина и вкус на зелникот, баницата, качамакот и т.н.
Од пченично брашно се замесуваат леб, зелник, јуфка и тарана,
баници - со сирење и јајца, со тиква или праз. Се уште во Малешевскиот
регион може да се види како лебот се пече во домашна фурна. Од
пченкарно брашно се прави качамак.
Млекото од овците, кравите и козите се преработува и се прават
познатите малешевски специјалитети: Малешевско (Беровско) сирење,
урда, биено сирење, кашкавал, матеница и др.
Од земјоделските производи познати се компирот и сливата како и
преработката на сливата во сливова ракија.
Пчелите што Малешевци ги одгледуваат го даваат најдобриот мед
- планински и ливадски. Медот може да го вкусите и со многубројните
додатоци како ореви, бадеми, лешници. Освен медот многу барани
производи се и матичниот млеч и прополисот, кој наоѓа примена во
лекување на разни болести. Интересен за е и медот во саќе односно
мед кој сеуште не е изваден од рамката во која пчелите го произвеле.
Природата во Малешевијата благопријатно ќе ве изненади со својата
дарежливост доколку сте љубител на она што се нарекува природни
(шумски) плодови. Во зависност од тоа во кое годишно време ќе ја
посетите Малешевијата, може да вкусите диви јагоди, капини, малини,
боровинки, трнки, дренки или пак да понесете со себе разни лековити
билки за чај (мајчина душица, бела рада, ајдучка трева, ....)
Од овошјето и шумските плодови се прават слатка, сокови и компоти
со најразлични вкусови.
Вистина, за Малешевската кујна е апсурдно да се зборува, таа треба
да се вкуси.

Колибарење
Колибарењето е посебен феномен, кој во Малешевијата
се должи од потребата земјоделците да го зголемат фондот на
обработливото земјиште надвор од рамничарскиот дел. Колибите
кои се граделе од цврст материјал, се обиколени со плевни, кошари,
фурни за печење леб и задолжително со извор за вода. На колибите
се престојувало во текот на целата година. Лете тука обично биле
сите возрасни работоспособни членови на семејството, а зиме
останувале постари луѓе кои ја чувале и ја хранеле стоката и ги
објагнувале овците. Преку лето овците се носеле на пасење. Истите
обично се групирале во стада (булуци). Тие се молзеле во одредено
време, а од млекото се правело сирење и урда. Се организирало и
стрижење на овците, т.н. стриг, што претставувало мала свеченост.
Вакви традиционални бачила се уште може да се сретнат по
Малешевските планини, а неколкуте маркирани пешачки патеки на
територијата на општината може да ве одведат до некои од бачилата
кои се посебна атракција за посетителите .
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Моменти за Вашиот авантуристички дух
Берово е идеално место за сите љубители на природните убавини,
спорт и рекреација, релаксирање.
За оние кои го сакаат спортот во градот има две спортски сали и
повеќе игралишта кои се соодветни за мал фудбал, кошарка, ракомет,
одбојка и други спортски игри. Постојат и две тениски игралишта кои
се наоѓаат во рамките на хотелскиот комплекс „Манастир“ и мотелот
„ Ловен дом“. Доколку пак сакате да пешачите, на територијата на
Општина Берово има маркирано пет пешачки патеки. Дел од нив
може да се искористат и за велосипедизам.

Пешачки патеки....
Истражувањето на природните убавини, спојот на природата и
традицијата се предизвици на кои ретко кој може да им одолее.
На територијата на Општина Берово има маркирано пет пешачки
патеки. Дел од пешачките патеки може да се искористат и за mountain
bike. Доколку немате сопствен велосипед, може да се изнајми во градот- во туристичкиот центар.

• Патека 1: Трансверзална патека која ги поврзува најјужниот и
најсеверниот дел на Малешевијата со вкупна должина 45 километри
и искачување на висинска разлика од 730 метри. Време на минување
12 часа.
Заради должината и траснсверзалниот карактер на патеката
препорачливо е користење на локани водачи.
Места за одмор во с.Двориште, бачило во близина на Караула
Дивна, мотелот кај симнувањето на клепалска река, во близина на
симнувањето кај Равна Река.
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• Патека 2: Се протега од
Беровско Езеро, преку Бабин Чукар
и с. Ратево до крајната дестинација
Берово, со вкупна должина од 21,5
километри и време на минување 6
- 7 часа.
Патеката минува преку повеќе бачила и препорачлива е
придружба од локални водачи.
Места за одмор Беровско езеро, бачило во близина на Бабин
Чукар, с.Ратево и Берово.
Најголема висинска разлика
на качување е 400 м.н в со незначителни осцилации и постепено
искачување.

• Патека 3: Започнува од туристичка населба Беровско езеро со
првично качување до врвот Шабан и минува преку висорамнински
живописни шумски предели од бел бор кој постепено преминува во
букова шума. Преку Бабин Чукар се враќа назад, преку пространи
пасишта и ретка борова шума низ с.Ратево до Берово.
Вкупната должина на патеката е 25,6 километри, а време на
минување е 7 часа.
Патеката минува преку повеќе бачила и препорачлива е
придружба од локални водачи.
Места за одмор Беровско
езеро, бачилото на Бреза, Равна
Река, Берово.
Патеката минува преку Букова
и борова шума.
• Патека
4:
Пешачката
патека од Берово (Јуовец) преку
туристичката населба Абланица до
Беровското езеро е реализирана
во рамки на проектот “По патеките
на дедо”. Вкупната должина на
патеката изнесува 6 км. Патеката
поминува низ рамнински и шумски
предели преку реката Брегалница
под крошните на многубројните
дабови, букови и борови дрвја.
По текот на патеката ќе уживате
во богатството од лековити билки
и шумски плодови. Патеката е
обезбедена со две места за одмор
каде можете да земете здив на
свежиот воздух и е адаптирана за
возење велосипеди.
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• Патека 5: Патеката / врвицата на илинденците е местото на
кое во 1906 година загинал големиот револуционер Дамјан Груев.
Патеката е долга 15 километри. Се минува за 5 часа.
Патеката поаѓа од с.Русиново преку Петлец и се враќа назад во
с.Русиново.
Малешевските планини се богати со флора и фауна. Постои
и можност за лов на дивеч. Регионот е поделен на пет ловишта
во кои може да се најдат разни видови на заштитен и незаштитен
дивеч. Беровското Езеро изобилува со разни видови на риби, што
може да биде доста примамливо за рибарите. Исто така на Езерото
се организираат и натпревари по кајакарство кои што можат да
станат голема атракција за туристите. Питомоста и прекрасните
падини на нашите планини можат да се искотистат и за скијање.
Затоа во иднина се планира да се направат скијачки терени така
што Берово ќе биде примамлива дестинација не само во летниот
туку и во зимскиот период од годината. Во вечерните часови тука за
вас се многубројните кафулиња и ноќни клубови кои ќе ви понудат
прекрасни и луди забави. Не смеете да заборавите да ги посетите
и сите ресторани и сендвичари со кои располага градот, каде во
секое време може да ги вкусите традиционалните малешевски
специјалитети, скара, готвени јадења, италијанска кујна и многу
други јадења. Затоа не се мислете, посетете го Берово, заборавете
на се и уживајте во вашиот одмор.

Културни настани
Ратевски карневал “Бамбурци“
Овој карневал е културна
манифестација, која се одржува во
с.Ратево, а директно е поврзана
со верскиот празник “Собор на
Свети Јован Крстител“ – Јованден.
Преку традиционално маскирање
со животински кожи и со звукот на
звона и прапорци се истеруваат
лошите сили на почетокот на Новата
година. Покрај тоа, се претставуваат
дел од Малешевските зимски
обичаи (најатка, стреловиште). На
карневалот учествуваат со маски
гости од други места од Македонија
и странство.
Велигденско јајце
Велигден е христијански
празник кој има долгогодишна
традиција во Општина Берово.
Секоја година на Велигден се
организира културана манифестација и натпревар
за
избор на најцврсто јајце (качор)
и за најубаво украсено јајце.
Културно - уметничката програма е неизоставен дел од
манифестацијата, со презентација
на дел од фолклорните традиционални ора и песни.
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Вршник
Општина Берово по многу години го врати традиционалното
прославување на Илинден во Русиново во чест
на Комитите и Револуционерното минато. Преку „Вршник“
општината ги врати своите
искони и минато,

херојството и непоколебливоста да учествува во сите ревулуционерни
збиднувања. Овој традиционален настан има за цел да ја визуелизира
традицијата , да го доближи културното наследство до современието.
На настанот може да се осети животот од минатото, да се види
како изгледале војводите, но и може да се почувствува вкусот на
традиционалната храна.
На 2 август во Русиново пулсираа спомените за славниот
Илинден, преку изведбите на старите македонски песни,
препознатливото македонско оро и аматерски театарски изведби.
Етно Плоштад Фестивал Берово
Oд 23 до 28 Август во Берово се одржува Меѓународен етно фестивал – Etno
Square Festival на кој настапуваат изведувачи од различни земји и создаваат
фузија на различните култури и специфики. Целта е да се презентираат
традиционалните вредности и нивната специфика, како на малешевскиот
регион, така и на гостите присутни на овој етно фестивал. За време на
одржувањето на фестивалот, плоштадот во Берово доживува визуелна
реконструкција каде може да се почувствува духо минатото и традицијата. На
фестивалот настапуваат реномирани интернационални изведувачи кои веќе
го докажале своето музичко творештво и влијание во светот.

Во склоп на фестивалот се одржува музичка работилницаЕтно камп која е продукција на десетдневна работилница на
признати уметници од повеќе земји. Изведувачите кои работат
на различни музички подрачја промовираат различни видови
на музички правци како традиционална изворна музика, џез,
фламенго, класична европска музика, африканска и индиска
класична музика, во рамките на фестивалот одржуваат голем
концерт на кој го презентираат музичкиот продукт за овој
настан. Во Склоп на фестивалот се одржува
Малешевијата на Дланка - традиционален саем на локални производи на кој
се презентира традиционална храна,
ракотворби и сувенири и резби. Тука
може да се вкусат традиционалните
специјалитети (сирења и млечни
производи, преработки од шумски
плодови, мед и други пчелни
производи),
ракотворби
од
волна и памук, чија изработка е вековна традиција во
Малешевијата, различни видови резба, уметнички апликации
на дрво, платно, керамика, стакло и текстил во различни димензии и со различни мотиви кои се
специфика за Малешевијата, но и
за другите региони во Македонија
и пошироко. За време на
фестивалот, на плоштадот во
Берово може да се почуствува
духот традицијата со народни
песни и ора, пропратени со
традиционални инструменти како
кавал, гајда, тапани и зурли.
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Меѓународно рели со теренски возила
На почетокот на октомври, во организација на АМС на Македонија
и Џип рели спорт Скопје, Берово секоја година е домаќин на
меѓународно рели со теренски возила. Настанот се организира
на месноста Шушлевец, на патека која е специјално подготвена за
потребите на релито.

Сместувачки капацитети
Хотел Манастир
Далеку од градскиот метеж и загадениот воздух, во пазувите на
Малешевските Планини, сред бескрајно зеленило и беспрекорно
чиста околина, веднаш до манастирот Св. Архангел Михаил, сместен
е прекрасниот хотелски комплекс „Манастир“.
Традиционална манастирска архитектура со етно елементи во
рустичен стил, надополнети со незаборавни вкусови од националната
кујна карактеристична за Малешевијата од органски и еко производи.
Сместувачкиот капацитет од: 10 апартмани, од кои два се deluxe и 26
соби, од кои 6 се ВИП во повеќе од пријатен амбиент, кој е симбиоза
на традиција и модерен комфор е задоволувачки и за вкусот на
најпребирливите.
Совршен избор и за оние кои доаѓаат во работна посета:
семинари, состаноци, работилници, работни средби..., како и за teambuilding активности. Летни тераси и чардак со прекрасен поглед на
шумата над реката Брегалница „Чардакот“ освен неговата постојана
клуб постава, се користи за ДЈ и караоке забави, коктел - забави и
како сала за семинарски сесии. Хотелскиот комплекс „Манастир“
во својата понуда содржи и СПА содржини: џакузи, сауна и масажи,
ВИП салон, надворешен базен за релаксација, терен за тенис, терен
за одбојка, баскет, сквош, изнајмување на велосипеди, детски парк
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со лулашки. Организираме, екстра активности и излет-програми
со водич како: прошетка по знаменитости со обичајно, културно
и историско значење, планинарење по обележани планинарски
патеки, приготвување на скара во природа, оброк на бачило со три
вековна традиција, на 1400м надморска висина.
Мотел “Ловен Дом“
Со панорамски поглед на градот Берово на 350 м од центарот
е сместен Ловниот дом. Местопложбата покрај прекрасниот видик,
овозможува и спортски активности како планинарење и шетање

во блиската шума. Објектот поседува земјено тениско игралиште
и надворешна пространа тераса. Ресторанот кој е составен дел на
објектот е со капацитет од 90 места, а на прекрасната летна тераса
може да се сместат 150 гости. Тука може да се вкусат сите видови
на храна, вклучително и локалните специјалитети. На располагање се
два апартмани и две двокреветни соби.

Соби за сместување “Лајф БС“
Во центарот на градот на плоштадот Димитар Беровски над
истоимениот кафе бар Лајф БС се наоѓаат соби за сместување кои ви
овозможуваат да го запознаете секојдневниот живот на беровчани со
добра забава. На располагање се неколку соби и апартмани со бања
и телевизор.
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Приватни сместувачки капацитети
Доколку пак ваш најголем предизвик е природата може да
изберете меѓу престој во Бунгаловите или многубројните приватни
вили покрај Беровското езерото или пак во туристичките населби
Абланица и Суви Лаки.
Oна што овие сместувачки капацитети го нудат едноставно треба
да се види, да се доживее, да се почуствува.
Вистински одмор далеку од градските бучави, во прекрасна
природа, чист воздух и многу други убавини кои може да ви ги понудат
овие места. Вашиот престој овде ќе биде исполнет со прекрасни
моменти и топло добредојде од нашите граѓани. Недопрената
природа, традицијата, културата, единствените вкусови на храна,
сигурно ќе ве натераат да останете уште ден-два повеќе.
Својот комфорт можете да го најдете во рамки на трите туристички
населби, со прекрасни предели за прошетка, спорт и рекреација, за
излет со добро друштво или собирање шумски плодови и чаеви кои
ги има во изобилство. Можете да бидете сместени во преубавите
викендици или во хотелите во традиционален стил во кои ќе можете
да поминете прекрасни и незаборавни моменти. Може да наидете на
бачила односно планински колиби каде што на традиционален начин
се одгледуваат овци и изворно да ја видите подготовката на надалеку
познатото Малешевско сирење.
Ако еднаш дојдете во Берово, сигурно ќе посакате и повторно.

Туристички комплекс „Аурора“
Во туристичката населба Беровско
езеро на 6 km од градот на надморска
височина од 1100 m се наоѓа
хотелскиот комплекс со прекрасен
поглед на езерото и околните шуми
и пасишта. Изграден во амбиетална
архитектура, комплексот се состои од:
8 стандардни соби, 16 полуапартмани
(Suite), 2 фамилијарни соби, 2
апартмани, 1 претседателски апартман
со површина 160 m2, ресторан со
снек бар, спа центар со фитнес сала
и затворен базен, надворешен базен,
тениско игралиште и мини голф, детски
парк и конгресна сала. Во околината
на хотелскиот комплекс можете да
пешачите по обележани патеки, да
берете шумски плодови и чаеви, да
се релаксирате со лов и риболов.
Комплексот е во завршна фаза и се
очекува да биде пуштен во употреба.
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Како да стигнете до Берово

Како да стигнете до
Берово
Берово е оддалечено
170км од Скопје и има
централна поставеност во
однос на три аеродромиво Скопје, Софија и Солун.
До Берово може да
стигнете
со
автомобил
користејќи ја источната
магистрала,
преку Штип,
Кочани, Виница.
Од Р. Бугарија до Берово
може да се дојде преку два
гранични премини:
• Од
преминот
Делчево (45км) и
• Од преминот Ново
Село кај Струмица (76км)
Граничниот
премин
Клепало е на само 16км
од Берово и се очекува
наскоро да биде пуштен во
употреба.
Од Скопје кон Берово
и обратно има автобуски
линии повеќе пати во текот
на денот. Од Берово до
Струмица и обратно има
автобуски линии секој ден.
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